Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 10. juni 2013 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Annemarie Duus, Morten Lange, Torben Christensen, Lars
Mogensen, Carsten Abrahamsen Carina Skipper, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender,
medarbejderrepræsentant: Sandra.
Afbud: Merete Larsen, Jan Johannesen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Skolepenge næste skoleår: stigning bliver 20 kr. for 1. elev – 10
kr. for 2. elev og 5 kr. for 3. elev.

3. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

a. Der var 6 ansøgere til ”åbent hus” i fredags
b. Der skal ansættes 1 pædagog og 2 pædagogmedhjælpere
c. Samtaler d. 2. juli
d. Er lige på trapperne til at gå i gang med indsamlingen (der er lavet
folder)
e. Meretes ansættelses-forhold skal afklares (antal timer i børnehave
og antal timer i vuggestue?)
a. Pt. 40 børn i børnehaven.
b. 14 børn stopper til august
c. 20 børn til Søndersøløb
d. Børnene skal besøge konservator Åge Dahl i denne uge + næste
uge.
e. Førskolebørn skal til 112 dag i Viborg i denne uge.
f. Førskolebørnene går meget op i skolearbejdet og glæder sig til
skoledagen på skolen om fredagen.
a. Vi har haft sidste emneuge i dette skoleår – kreativitet.
b. Der er aftalt hvilke lokaler SFO-en skal være i på skolen.
c. Der var få elever fra skolen der deltog i Søndersøløbet.
d. Lille opbakning til morgenidrætten – opbakning/hjælp fra
forældre (rollemodel). Opsang til forældre og elever. Langsø friskole
prioriterer motion og idræt!! Kan vi fører statistik over hvor mange
der deltager i morgenidræt?
e. Kommende 6.-7. og 8. kl. har været i Århus på ryste-sammen-tur
f. Der har været flere måske kommende elever på besøg
g. Der er ansat time-lærer i tysk
h. Der skal være samtale med fysik-lærer i næste uge.
i. Der har været vrøvl med forsikringssag (smadret vindue).
j. Lønforhandlinger med FSL
k. Anna Marie (sekretær) skal evt. varetage både vuggestue –
børnehave – skole.

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen
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6. Evaluering
7. Budgetopfølgning

a. Følger budget

8. Orientering fra udvalg

a. Bygningsudvalg/ Carsten Abrahamsen:
- Merete skal kontakte kontaktperson.
- Montør har tjekket ventilation.
- Børnetoilet lavet.
- Låge ud til vejen skal laves om (Carsten og Morten).
- Naturgassen stiger – kan vi gøre noget andet?
b. Områdeudvalg/ Morten Lange
- Arbejdsdag i sidste uge
- Mangler at male multi-banen færdig
- Lågen har høj prioritet
- Høj hegn om multibanen, så bold ikke kan ryge over i ”sove-skur”.
c. Pr-udvalg/sponsor/Ulf Bender
- har arbejdet meget på vuggestue-siden
- kontaktet flere større sponsorer, men det har ikke givet resultat pt.
- primære opgave er at skaffe flere elever.
d. Arrangementsudvalget/Lone Jensen
- har ikke deltaget i møde endnu, men har snakket med Anne Faber
omkring sommerfesten.
e. Rengøringsudvalg/Maj-Britt Sørensen
- ikke noget nyt
f. Vuggestuetilbygning/Annemarie Duus og Carsten Abrahamsen
- Richard får lavet tegning i denne uge og sender den til Carsten.
a. 1. skoledag: søndag d. 11. august kl. 9-12
- samme model som sidst (Torben aftaler med arrangementsudvalget)
a. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer (www.friskoler.dk)
b. Skolemad/køkken:
- Svend Åge og Dijanna fortalte om deres ideer for køkkenet.
- Der skal være en dialog/møde med købmanden omkring kvaliteten
af råvarerne (en fra bestyrelsen skal deltage)
- Madordningen skal fortsætte i næste skoleår.
- Merete, Torben og Annemarie holder møde med køkkenpersonalet
omkring skolens madpolitik.
- Godkendte investeringer til køkkenet: Vægt – pålægsmaskine –
melbøtter på hjul
c. Evaluering af skoleåret 2012-13: Skal med på mødet i august –
tjek hjemmesiden: uddannelse / evaluering / afsnit 5 + fokuspunkter
fremadrettet.
d. Høstmarked: skal afholdes i september
a. Visionsmøde – fornyet vores grundlag!
b. Alle bestyrelsesmedlemmer skal have fri-skole-bladet
c. Forslag om, at der skal fastsættes en dato eller uge, hvor forældre
er velkomne til at se undervisningen (Torben tager det med i

9. Planlægning

10. Indkomne forslag

11. Evt.
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12. Mødedatoer

årsplanen).
d. Agenda ændres: Hvis der er orientering fra udvalg skal det
meddeles Torben, som skriver det i indkaldelsen
e. Nyt køleskab til skolemælk.
d. 14.08.2013 kl. 18.30 brød Carsten
d. 05.09.2013 kl. 18.30 brød Ulf
d. 08.10.2013 kl. 18.30 brød Lone
d. 04.11.2013 kl. 18.30 brød Annemarie
d. 04.12.2013 kl. 18.30 brød Maj-Britt
d. 07.01.2014 kl. 18.30 brød Carina
d. 06.02.2014 kl. 18.30 brød Torben
d. 12.03.2014 kl. 18.30 brød Jan
d. 02.04.2014 kl. 18.30 brød Lars
d. 29.05.2014 kl. 19.00 generalforsamling
d. 13.05.2014 kl. 18.30 brød Morten
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